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ملخص البحث
الشك أن الزواج هو أسمى الروابط اإلنسانية التي سنتها األديان الساموية

وصدقت عليها األعراف ونظمتها لتتفق مع الفطرة ،وكغريه من أمور احلياة ،حيتاج

الزواج إىل التدقيق والتفكري ووضع األسس السليمة التي تستقيم هبا هذه الرشكة
حتى ال تشكل مصدر تعاسة أو رضر ًا ألطرافها .ويؤكد التقدم العلمي املنجز يف
هذا القرن أن لزواج األقارب ِعل ً
ال مرضية ونفسية تتسبب نتيجة هذا الزواج؛

ومن أبرزها األمراض املتعلقة هبيموجلوبني الدم «خضاب الدم» والعيوب اخللقية
االستقالبية واألمراض أحادية اجلينات الشائعة ،والتي تسبب إعاقات األطفال
والتي نراها يف كثري من األرس العربية ،وتبني الدراسات حول زواج األقارب أن

اإلصابة بتلك األمراض واإلعاقات لدي األطفال من أبوين قريبني واضحة بسبب

عدم إجراء الفحص الطبي لدى الزوجني قبل الزواج ،إذ تكون الفرصة أكرب لدى
الزوجني من األقارب يف وجود جينات متنحية والتي تسبب أمراض اإلعاقات
وغريها ،ونتيجة أيض ًا ملا تشكله يف حالة اجتامعها من أمراض وتشوهات خلقية.

وتكمن خطورة هذا اجلانب يف أن العادات والتقاليد العربية حتبذ زواج

األقارب ،ملا ثبت علمي ًا من وجود احتامالت لوالدة أطفال مصابني بأمراض
وراثية ،مما يستدعي إجراء الفحوصات الطبية الالزمة التي ستحدد القرار ،ويعد

زواج األقارب نمط ًا مفض ً
ال حيظى بقيمة مهمة يف الثقافة العربية ،فالزواج املثايل

يف هذا السياق ذي النسب اخلطي األبوي هو القران الذي جيمع بني أبناء أخوين،
ويمثل هذا االرتباط نمط الزواج الذي فضلته الثقافة منذ قرون؛ ألنه من الظواهر
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االجتامعية ذات االرتباط اجلذري بالعادات والتقاليد التي ُينظر هلا عىل أهنا مصدر

أمان اجتامعي واستقرار عائيل.اذ نجد ان هدف البحث الرئيس هو تعرف نوعية
األمراض املزمنة واإلعاقات املرتبطة باألمراض الوراثية نتيجة زواج األقارب.

فض ً
ال عن التساؤل الرئيس للبحث يتمثل فيام يأيت :ما نوعية األمراض املزمنة
واإلعاقات املرتبطة باألمراض الوراثية املرتتبة عىل زواج األقارب؟
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ABSTRACT
Without a shadow of a doubt , marriage is the most sublime human
bond the divine religions legislate and then traditions and customs give
consent and order to it.
Marriage needs time to think and erect a highly respectedstate of
principles that facilitate such a great partnership as not be a fount of pains.
Technology nowadays proves that the relatives marriage leads certain
psychological and disease defects for instance; hemoglobindiseases
“blood pigment“, distortion; the commonmonogene diseases causing
handicap to children as we find in many Arab families because there is a
family bond in the marriage; it is necessary to have some medical tests to
avert having the inheritance diseases.
The current paper investigates the angles: what are the types of
the permanent diseases and the handicaps pertinent to the inheritance
diseases resulting from the relatives marriage?
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النظرية واملنهج

ُتعد القرابة نظام ًا اجتامعي ًا حموري ًا يف كثري من املجتمعات اإلنسانية ،وهي تلعب

دور ًا مه ًام يف تكوين اجلامعات اإلنسانية وتنظيمها ،وتعد أحد مظاهر هذه النظم،

فالقرابة حتدد عضوية اإلنسان يف اجلامعة ومسؤوليته جتاه األعضاء اآلخرين إذ
تسري احلقوق والواجبات من خالل قنوات نسق القرابة ،ألن احلقوق والواجبات

جزءان متكامالن يف السلوك القرايب ،وإن نسق القرابة له عالقات معقدة باألنساق
االجتامعية األخرى التي تكون مجيع ًا البناء االجتامعي(.)1

وترجع أمهية نظرية (النسق القرايب) بوصفها أحد األنساق الرئيسة يف البناء

االجتامعي إىل تأثريه الواضح يف أشكال الزواج السائدة يف املجتمع ،سواء الزواج

بني األقارب ،أو الزواج االغرتايب ،وإن العالقات القرابية حتدد اجتاه نمط الزواج
بني األقارب ،وذلك بتفضيل االختيار الزواجي من أقارب األب أو االجتاه للزواج
من أقارب األم ،وقد يرتبط بكل املجاالت واألنشطة االجتامعية يف املجتمع وخاصة
املجتمعات التقليدية كالريفية والبدوية(.)2

وعىل الرغم من أن دراسة الزواج والعائلة تعد املدخل الطبيعي لدراسة

أنساق القرابة ،إال أن االهتامم بموضوع عالقات القرابة اهتامم حديث نسبي ًا عىل

عكس احلال بالنسبة إىل الزواج والعائلة ،وعىل الرغم من أن ابن خلدون سبق

له أن انتبه إىل نسق القرابة يف حديثه عن العصبية ،ووضع بذور نظرية متامسكة
نقلها عنه كثري من املسترشقني وبخاصة روبرت سميث  ،R.smithلكي تنتقل بعد

ذلك إىل علامء األنثروبولوجيا الربيطانيني ،وخاصة ايفانز بريتشارد وتالميذه الذين
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اهتموا بدراسة أنساق القرابة يف أفريقيا والعامل العريب ،ولكن مل يتح لنظرية ابن

خلدون وآرائه أن جتد من هيتم هبا أو يعمل عىل تطويرها ،نظر ًا الكتفاء املشتغلني

بالعلوم االجتامعية يف العامل العريب بالكتابة عن نظم الزواج وأشكال العائلة وترديد
التقسيامت والتصنيفات التي متتلئ هبا كتب علم االجتامع األمريكي بوجه خاص،
وقد يكون لعلامء الغرب عذرهم يف إغفال الكالم عىل نظم القرابة والعالقات

القرابية واالكتفاء بدراسة العائلة والزواج عىل اعتبار أن القرابة بمعناها الواسع

ال تلعب دور ًا مه ًام يف احلياة اليومية يف املجتمعات الغربية ،وذلك عىل العكس من
احلال يف جمتمعاتنا( .)3وقد أمكن لبعض العلامء اإلسهام يف نظريات القرابة مثل
راد كليف براون Radcliffe Brownيف نظريته عن مكانة اخلال ،وكذلك نظريته عن

عالقات التحايش .وليفي سرتوس  Levi Straussالذي وضع نظرية عامة يف القرابة

ضمها كتابه الضخم عن «األبنية األولية للقرابة».

ويتبع البحث املنهج الوصفي مستعين ًا بدليل دراسة احلالة مطبقة عىل عرش

حاالت ،فقد ركز عىل أهم العوامل املؤدية إىل زواج األقارب واختيار رشيك
احلياة من حميط العائلة ،وتطرقت إىل أهم األمراض الوراثية التي نتجت عن زواج
األقارب ،واآلثار املرتتبة عىل تلك األمراض اجتامعي ًا بمدينة املنصورة.

جمتمع البحث

حدد الباحث مدينة املنصورة ،جما ً
ال جغرافي ًا للتطبيق امليداين للبحث الراهن؛

وذلك ملا متتاز به مدينة املنصورة (بوصفها عاصمة ملحافظة الدقهلية) ،إذ جتمع
بني أنامط عديدة من السكان الريفيني واحلرضيني عىل السواء ،باإلضافة إىل تباين
املستويات االجتامعية واالقتصادية والثقافية لسكاهنا ،والتي تستدعي دراستها

280

والوقوف عىل آثارها عند االختيار الزواجي وزواج األقارب ،من هنا قام الباحث
باختيار منطقتني متفاوتتني يف املستوى االجتامعي والثقايف واالقتصادي؛ منطقة

«اجلالء» ومنطقة «الرتعة (تقسيم  6أكتوبر)» وتقسيم حاالت دراسة احلالة
(عرش حاالت) عليهام مناصفة .وذلك لتحديد نوعية األمراض املزمنة وعالقتها

باألمراض الوراثية املرتتبة عىل زواج األقارب ،وجاءت احلاالت؛ مخسة منها من

أبناء العمومة ،وثالثة من أبناء اخلؤولة ،واثنتان من أقارب الدرجة الرابعة ،وتتسم

أعامرهم بأهنا ترتاوح ما بني ( ،)47 – 34وقد اختريوا بطريقة عمدية من طريق

بعض املعارف واألصدقاء واجلريان املحيطني هبم ،وأما املستوي التعليمي فاتضح
ارتفاع املستوى التعليمي للخمس حاالت املقيمني بمنطقة «الرتعة (تقسيم 6
أكتوبر)» ،وحصوهلم عىل شهادات عالية ،وأما احلاالت املقيمة بمنطقة «اجلالء»

فقد تنوع املستوى التعليمي فمنهم من حصل عىل شهادات متوسطة ،ومنهم من
ال يقرأ وال يكتب .أما عن املستوى االقتصادي فيتضح ارتفاع املستوى االقتصادي

لساكني منطقة «الرتعة (تقسيم  6أكتوبر)» ،عن ساكني منطقة «اجلالء».

وفيام ييل حماور البحث :وفيها نعرض الدراسات السابقة ،زواج األقارب

وطبيعته ،األمراض الوراثية املرتبطة بزواج األقارب ،حتليل نتائج الدراسة امليدانية،
وأخري ًا نعرض الهم النتائج.

ً
أوال :الدراسات السابقة

ٍ
تصنيف منهجي للدراسات السابقة العربية
حاولت الدراسة إلقاء الضوء عىل

واألجنبية التي تتناول العالقة بني زواج األقارب واألمراض الوراثية ،وفق ًا ملحورين

رئيسني وذلك عىل النحو اآليت:
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 .1دراسات تتصل بزواج األقارب

 .2دراسات تتعلق بتأثري زواج األقارب يف األمراض الوراثية
 .3دراسات تتصل بزواج األقارب

فيام ييل نعرض لعدد من الدراسات التي تناولت زواج األقارب والعوامل التي

تساعد عىل تفضيله ،وتأثري التغيريات االجتامعية واالقتصادية والثقافية يف اجتاهات
الشباب يف اختيارهم الزواجي سواء اإلضوائي أو االغرتايب.

 )1قاعدة الزواج يف الرشق األوسط
قدمت الدراسة مناقشة مكانة زواج أبناء العمومة املتوازية بني أشكال الزواج

يف الرشق األوسط وحتليل هذا الشكل هبدف التوصل لقاعدة للزواج ،وقد اختار

الباحث قرية تركية تقع يف جبال طورس اجلنوبية ،عدد سكاهنا  500نسمةُ ،مجعت

املادة احلقلية من  175حالة زواج ألربعة أجيال وأمكن حتديد املتامثلني ،151

واتضح يف أثناء إجراء البحث أنه ال يوجد يف القرية شخص مل يزوج من األقارب

سواء قرابة مبارشة أو غري مبارشة أي من أقارب األب أو األم.

أكدت الدراسة عوامل تفضيل زواج أبناء العمومة يف الرشق األوسط وهي:

املحافظة عىل املرياث داخل الوحدة العاصبة ،تقوية الوحدة الدفاعية للجامعة إذ إن

الزواج بني أبناء العمومة يقوي اجلامعة ويساعد عىل زيادة والء أعضائها وانتامئهم،
ويضفي االستقرار عىل املسكن العائيل .وقد ركزت الدراسة عىل عدم الرتكيز عىل

شكل من أشكال الزواج بني األقارب بل تناولت األشكال األخرى وعالقتها
بأشكال الزواج اخلرجي(.)4
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 )2زواج األقارب يف اقليم ناد Tamil Nadu

تناولت هذه الدراسة الزواج بني األقارب يف أحد األقاليم يف اهلند لنمط

الزواج بني األقارب بني الطوائف املختلفة ،واعتمد الباحث يف دراسته عىل منهج

املقارنة بني ثالث مجاعات عقائدية رئيسة وهي اهلندوس واملسيحيون واملسلمون،

وقد شملت الدراسة  48قرية منترشة يف اثنتي عرشة مقاطعة إلقليم Tamil Nadu

ومجعت العينة من الدراسة املونوجرافية لسجالت عامي .1971 ،1961

أكدت نتائج الدراسة أن الزجيات بني األقارب معدالهتا أكرب يف الواليات

اجلنوبية عنها يف الشاملية .وأثبتت الدراسة أن الزواج بني اخلال وابنة األخت

نمط سائد بني اهلندوس ،وال يوجد بني طوائف املسيحيني واملسلمني لتحريمه

يف الرشيعة املسيحية واإلسالمية .عىل حني نجد أن الزواج بني األقارب يعد سنة
أساسية للزواج بني املسلمني سواء الزواج بني أبناء العمومة واخلؤولة املتوازية أو

املتقاطعة وأقل نسبة يف زواج األقارب بني املسيحيني .وقد أوضحت الدراسة أن
النمطني السائدين من أنامط الزواج بني األقارب يف الطوائف الثالثة ،مها الزواج

بابنة اخلال ) (MBDوالزواج بابنة العم ) .(FSDوقد ركز الباحث عىل العقيدة الدينية
بوصفها عام ً
ال متغري ًا يف دراسة املقارنة ألشكال الزواج بني األقارب ،وتعرض
لنمط الزواج املفضل يف كل طائفة(.)5

 )3أشكال الزواج املفضلة يف األندلس
أوضحت تلك الدراسة أن اختالف أشكال الزواج من جمتمع آلخرُ ،يعد

انعكاس ًا للنظم القرابية السائدة فيه ،وقد اعتمد يف ذلك عىل السجالت والدراسات
األنثروبولوجية ألوروبا اجلنوبية ،واملجتمعات ذات النظم القرابية مثل أسبانيا،
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ففي املجتمعات األوىل يرى الباحث أنه من املفرتض أن الزواج بني أبناء العمومة
غري مفضل بسبب احلظر عىل الزواج بني األقارب.

وقد أثبتت تلك الدراسة التي ُطبقت عىل أكرب عائلتني يف املدينة واللتني

تسيطران عىل األنشطة املختلفة للمدينة ،أن هناك إلتزامات قرابية يف الزواج ،وأن
الشكل املفضل بني أعضاء هاتني العائلتني هو الزواج بني أبناء العمومة نظر ًا ألن
نسق القرابة االنحدارية املتوازية سائد يف املجتمع السيام بني أبناء العم(.)6

 )4القرية املصية (دراسة اجتامعية يف التنمية والتغري)
أجريت تلك الدراسة يف قرية شرباخيت بمركز اجليزة ،وتتكون عينة الدراسة

من مئة رجل متزوج تضم ثالثة أجيال زواجية يف املدة من  1966 -1915من
واقع دفرت األحوال الشخصية الذي يضم عقود الزواج اخلاصة بمركز اجليزة والتي

تتبع هلا شرباخيت إداري ًا موضوع البحث .وهدف البحث إىل تعرف مظاهر التغري
االجتامعي الذي طرأ عىل القرية ومن أهم نتائج هذا البحث أن هناك تغري ًا واضح ًا
يف اجتاهات االختيار الزواجي إذ وجد أن نسبة الذين تزوجوا من فتيات من القرية

موضوع البحث  %97يف األجداد ،و %94يف اآلباء ،ويؤكد الباحث يف هناية دراسته
أنه بالرغم من أن هناك اجتاه ًا نامي ًا نحو الزواج االغرتايب سواء فيام يتعلق بخارج

القرية أو العائلة ،إال أن النسبة التي تتزوج من داخل القرية أو العائلة تعكس مدي
السيطرة املتبقية من العائلة املمتدة للوالدين وللنسق القرايب(.)7
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 )5العائد يف مص املعارصة
تناولت هذه الدراسة الطبقات الدنيا يف املجتمع املرصي ال سيام حي بوالق،

تكونت عينة الدراسة من  250حالة من املراكز االجتامعية أنفسها تقريب ًا أي من
الطبقة الدنيا سواء احلرضيني أو الريفيني ،وقد وجدت الدراسة أن تفضيل الزواج
بني األقارب يرتبط بالظروف العائلية سواء االقتصادية أو االجتامعية ،وتبني من

الدراسة امليدانية أن هناك عدة اعتبارات تراعى يف اتفاقات الزواج من األقارب
أوهلا أن حيمل األقارب ألبنهم مشاعر طيبة مبدئية ،وثانيهام أهنم هيتمون باملكاسب
واخلسائر التي تنتج عن هذا الشكل من الزواج ،وثالثها تأثري تلك العالقة الزواجية
اجلديدة عىل األنشطة االقتصادية والعالقات االجتامعية للعائلة(.)8

 )6التغري والتنمية يف املجتمع الصحراوي

(دراسة انثروبولوجية يف منطقة امتداد مريوط)
قدم الباحث يف الفصل الرابع من تلك الدراسة أشكال الزواج التقليدي،

ومراحله وإجراءاته بني اجلامعات العرقية يف جمتمع البحث الذين ينتمون إىل

قبائل «أوالد عىل» ،وجمموعة قبائل املرابطني والوافدين من وادي النيل .وتشتمل
منطقة البحث عىل مناطق برج العرب ،احلامم ،مريوط والدرع البحري ونجوعهم.
اتبع الباحث املنهج األنثروبولوجي يف دراسته باستخدام مناهج وطرق البحث
امليداين كاملشاركة واملالحظة املبارشة ،املنهج املقارن ،املنهج اجلينولوجي ،املنهج

اإلحصائي.

وقد وجدت الدراسة أن زواج (بنت العم) املثل األعىل للزواج خاصة يف

منطقة النجوع .ولقد استخدم «حق مسك بنت العم» يف احليلولة دون زواج الفتاة
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ممن ال يرغب فيه أبناء عمومتها ،ومتى أعلن «الشايب» رغبته يف زواج ابنه من ابنة
أخيه صار هذا حق ًا مكتسب ًا ومعرتف ًا به من اجلميع .وتبني أن االرتباط بابنة العم منذ

البداية كان من أهم الدوافع إىل تعدد الزوجات إذ إن مثل هذه الزجيات تتم يف سن

مبكرة دون نضج عقيل يسمح بالتوافق بني الطرفني.

وتشري نتائج الدراسة إىل أن هناك نقص ًا ملحوظ ًا يف االجتاه للزواج من بنت

العم إذ تبلغ نسبة الزواج من بنت العم يف املناطق الساحلية  30.7يف حني تصل
هذه النسبة يف منطقة النجوع إىل  58.3وتفسري ذلك احتكاك املنطقة الساحلية
بالوافدين واملناطق احلرضية القريبة(.)9

دراسات تتعلق بتأثري زواج األقارب يف األمراض الوراثية
وهناك بعض الدراسات التي تناولت تأثري زواج األقارب عىل ظهور بعض

األمراض الوراثية التي يتعرض هلا األبناء.

 )1دور زواج األقارب يف اإلجهاض ووالدة اجلنني ميت ًا
استهدف البحث معرفة نسبة الزواج بني األقارب يف قرية شرباناتا واملقارنة

بني مدى تأثري الزواج من األقارب يف إحداث اإلجهاض ووالدة اجلنني ميت ًا يف هذه

القرية .وقد أخذت عينة عشوائية حجمها  220أرسة من القرية وعينة عشوائية
بسيطة حجمها  220أرسة ممثلة يف السيدات الاليت أدخلن لإلجهاض يف مستشفي

الشاطبي اجلامعي.

ومن نتائج تلك الدراسة أنه ال يوجد فروق معنوية بني نسبة اإلجهاض يف

السيدات الاليت كان آباؤهن أقارب أو والدا أزواجهن أقارب وبني السيدات الاليت
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كان والدهن أو والد ازواجهن من غري األقارب يف القرية واملستشفى عىل السواء،

أما بالنسبة لوالدة اجلنني ميت ًا ،فقد اتضح من الدراسة أن نسبة السيدات الاليت
ولدن جنين ًا ميت ًا يف القرية كن متزوجات من أقارب هلن وبنسبة  %4تقريب ًا ضعف
نسبة السيدات املتزوجات من غري األقارب  %2تقريب ًا(.)10

 )2دراسة وراثية سيتولوجية يف جمموعة من املرىض املتخلفني عقلي ًا

وإعطاء أمهية خاصة لدراسة كروموسومات اجلنس

هدف البحث إىل إجياد نسبة حدوث التغيري يف التكوين اخللقي لكروموسومات

اجلنس يف جمموعة من األطفال الذكور املتخلفني عقلي ًا ،مع مقارنة هذه النسبة يف
مستويات الذكاء املختلفة ،قامت الباحثة بعمل مسح شامل لتالميذ ثالث مدارس

للمتخلفني عقلي ًا باإلسكندرية ،بواسطة اختبار الكورماتني اجلنيس ،وقامت بعمل

مزرعة للدم عىل احلاالت التي ظهر هبا وجود الكروماتني اجلنيس بغية دراسة
الكروموزومات ،وقد درست املنغول وراثي ًا وخلوي ًا.

وقد أسفر البحث عن أن التغري العددي يف كروموسومات اجلنس يف التالميذ

املتخلفني عقلي ًا حيدث بنسبة  % 5.2وهي نسبة عالية جد ًا بالنسبة ملرص بمقارنتها

بالنسبة يف اخلارج ،هذا وقد وجد أن نسبة  %3.5من هؤالء التالميذ الذين عندهم
كروماتني اجلنس اجيابي ًا كان التكوين الكروموسومي فيهم  47كروموسوم ًا(.)11

 )3دراسة وراثية عىل مرض التخلف العقيل
هدف البحث إىل دراسة أسباب التخلف العقيل املختلفة عىل أساس األسباب

الوراثية وغريها وحتديد اكثرها تاثري ًا للمساعدة يف التشخيص املبكر وحماولة منع
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تكرار مثل هذه احلاالت ،ودرست مئة حالة وأجريت فحوص إكلينيكية كاملة
وقياسات مفصلة ألجزاء اجلسم املختلفة ،ودراسة البصامت وشجرة العائلة ،إىل

جانب بعض الفحوص املعملية املتخصصة مثل األشعة السينية ،وعمل مسح أيقي

(من خالل مواد كيامئية) ودراسة أنامط الكروموسومات.

وجاءت نتائج البحث لتؤكد أن العامل الوراثي هو املتسبب يف التخلف العقيل

يف  %90من احلاالت %68 ،من احلاالت ناجتة عن أمراض وراثية متنحية%9 ،
من احلاالت مرتبطة باجلنس (كروموسومات اجلنس) %7 ،من احلاالت ناجتة عن

أمراض وراثية سائدة %3 ،من احلاالت مل نتمكن من تقسيمها إىل أمراض حمددة،
 %2من احلاالت ترجع إىل أسباب غري معروفة .وتم تقسيم األمراض إىل اختالل

يف التمثيل الغذائي بنسبة  ،%42ختلف عقيل مصاحب له تشوهات خلقية بنسبة
 %22من احلاالت وصغر حجم الرأس الوراثي بنسبة  ،%21وقد وجد ان  %50من
احلاالت والوالدان أقارب من الدرجة األوىل(.)12

 )4تأثري الزواج من األقارب عىل اخللل يف الكروموسومات
Chromosomes

هدفت تلك الدراسة إىل معرفة ما إذا كانت نسبة الزواج من األقارب بني

والدي املرىض الذين يعانون من خلل عددي يف الصبغيات اعىل منها بني املجموعة
املقارنة ،فض ً
ال عن دراسة شاملة هلؤالء املرىض الذين يعانون من خلل عددي يف

الصبغيات (الكروموسومات) من املرتددين عىل مركز األمراض الوراثية يف دولة
الكويت وهو املركز الوحيد .وتكونت عينة البحث من مئة حالة يعاين كل منها من
خلل عددي إما يف إحدى الكروموسومات اجلسمية أو اجلنسية.
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وقد أكدت الدراسة أن  %46من والدي املريض كانوا أقرباء  %54منهم

كانوا غرباء ،وان  %65من بني والدي املريض األقرباء كانوا من الدرجة الرابعة،

وأن  %32من والدي املجموعة املقارنة كانوا أقرباء %68 ،كانوا من غري األقارب،
واتضح أن هناك عالقة بني زواج األقارب و اجلنسية يف كل املرىض ولكن ال يوجد

فرق إحصائي يف العالقة بني زواج األقارب وحدوث اإلجهاض أو حدوث خلل

عددي يف الصبغيات(.)13

ثاني ًا :زواج األقارب وطبيعته
لقد أوضحت الدراسات التارخيية ،أنه عىل الرغم من أن جذور الزواج من

األقارب ترجع إىل العصور البدائية فقد بدأت التحريامت بتحريم الزنا باملحارم،
ثم حتريم الزواج بني املرتبطني بأي درجة قرابية ،إال أنه أخذ يضيق شيئ ًا فشيئ ًا،

حتى وصل إىل احلد الذي نراه يف كثري من املجتمعات املتمدينة ،وأصبحت املحارم
قارصة عىل طبقات حمددة من األقارب .ولقد شجع قدماء املرصيني الزواج من
األقارب السيام الزواج بني اإلخوة واألخوات يف العائلة امللكية ،إذ جيب أال خيتلط

الدم امللكي بدم غري ملكي ،وال تسمح العائالت امللكية بالزواج بمن هم أقل يف

املكانة من أعضائها(.)14

والواقع أن نظام الزواج من داخل العشرية نظام شائع عند العرب منذ القدم.

وقد أعملت القبائل العربية قواعد الرشيعة يف الكفاءة يف النسب ،وأخذت القبائل

عزة الفاحتني بعد اتساع رقعة الدولة اإلسالمية ،فكان ال خيلو كتاب من كتب التاريخ

العريب أيام األمويني من اإلشارة إىل إحساس العرب بتفوق عنرصهم يف هذه احلقبة
من الزمان .ولذا تأكد نظام الزواج الداخيل بني القبائل العربية ،وظهرت احلاجة إىل
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رضورة املحافظة عىل هذا النظام أيام العباسيني بعد ان ظهرت العنارص غري العربية
عىل مرسح احلكم والسياسة وذلك محاية لبقاء الدم العريب وامتيازه ،وأصبح نظام
الزواج من األقارب عرف ًا قدي ًام أصي ً
ال آمر ًا وظاهرة اجتامعية بني العشائر العربية

حتى اليوم وأصبحنا نرى أن العشرية العربية يف كل مكان حتى اليوم تعرتف بحق

ابن العم يف الزواج من ابنة عمه(.)15

لقد اختلف الفقهاء حول تفضيل الزواج من األقارب فانقسموا عىل فريقني،

يرى الفريق األول أن احلديث الذي ُذكر عن الرسول« اغرتبوا ال تضووا» أي

تزوجوا من األغراب دون األقارب حتى ال يضعف نسلكم ويضوي ،هذا احلديث
مل يثبت عن الرسول ،ومل يصح عنه أنه هنى عن زواج األقارب ،وكيف ينهى

عن يشء دلت السنة العملية عىل خالفه ،وكيف حرص عىل ابن أيب طالب الذي
تريب يف بيت النبوة عىل الزواج من األقارب ،ومل يثبت عن الصحابة والتابعني –فيام

أعلم– كراهة زواج األقارب أو استحباب زواج األباعد ما مل يكن يف الزواج مجع
بني األقارب فقد كرهوا أن جيمع الرجل بني زوجتني أقارب .فنجد أن الرسول 
تزوج زينب بنت جحش مع كوهنا ابنة عمته ،وزوج ابنته زينب البن خالتها ابن

العاص ،وابنته فاطمة تزوجت عيل بن أيب طالب وهو ابن عمها(.)16

والفريق الثاين يرتبط بالفقهاء املحدثني كأمام احلرمني اجلويني واإلمام الغزايل،

فقد ذكر الغزايل أن من اخلصال التي جيب مراعاهتا عند اختيار الزوجة ،أال تكون

من القرابة القريبة ألن الولد ُخيلق ضاوي ًا ،وقد علل الغزايل ذلك بقوله أن الشهوة

تنبعث بقوة اإلحساس وبالنظر أو اللمس الذي يكون أقوي باألمر الغريب اجلديد،
أما املعهود الذي دام النظر إليه فإنه يضعف احلس عن متام إدراكه والتأثر به وال

يبعث به الشهوة ،كام أنه قال إن تعليله ال ينطبق عىل كل صوره(.)17
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يقوم اختيار الزوج أو الزوجة عىل امليل والعقل .فقد يعجب الرجل باملرأة،

وحيبها ثم يتخذ قراره بالزواج منها ،وقد يسمع عن املرأة أو يشاهدها ،ويعجب

هبا ،ثم يتخذ قراره بالزواج منها فيحبها ،وال توجد أدلة علمية عىل رضورة احلب

قبل الزواج .فقد تبني أن احلب نشأ يف كثري من حاالت الزواج الناجح بعده ،ويف
كثري من حاالت الزواج الفاشل قبل الزواج .وفرس العلامء الفشل يف احلالة األخرية

بام يسببه احلب اجلارف من عمي للشباب عن استخدام العقل واملنطق يف عملية
االختيار(.)18

أشارت البيانات واملالحظات إىل أن اختيار الزواج من األقارب ذو قيمة كبرية

عند معظم الريفيني ،فهم يؤمنون باملثل القائل «الضفر ما يطلعش من اللحم والدم

ما يبقاش ميه» ،وكذلك باملثل «نار القريب وال جنة الغريب» .ويتم الزواج يف

الغالب وفق ًا لنظام تفضييل تدرجيي معني بمعني أنه يفضل يف املحل األول ،الزواج

والرتغيب فيه أقوال كثرية .فمن أقواهلم «بنت عمك حتمل مهك وسرت وغطا عليك.
يعني ذلك أنه إذا مل يتيرس زواج الشاب بابنة خاله ،فإنه يتجه نحو ابنة عمته وإن مل

يتيرس هذا يتجه نحو ابنة خالته ،وخالصة القول إنه كلام كان الزواج داخل العائلة
الواحدة أو داخل النسق القرايب بصفة عامة ارتفعت قيمته .وحيدث يف أحيان كثرية

أن يمهد لزواج األقارب –يف الريف املرصي– منذ سن مبكرة بني أوالد العم أو

اخلال .وأن يتم هذا التمهيد باتفاق اآلباء مع ًا دون علم الصغار أو وعيهم .وهناك

بعض األرس الريفية التي تتبع عادة حجز الطفلة للعريس منذ والدهتا ،باتفاق
األبوين مع ًا ،إذ يعني هلا العريس من األطفال الذكور من أبناء عمومتها أو خئولتها،
وعند إذن يقطعون حبل رسة املولودة يف حرضة ذلك الطفل املعني ،ويقولون يف أثناء
عملية القطع (فالنة لفالن) ويقرؤون الفاحتة ،ويعد ذلك خطبة.
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وال يعني ذلك أن كل الزواج يف الريف املرصي زواج أقارب ..وإنام يمثل

زواج األقارب االجتاه السائد للزواج يف الريف املرصي ،والقيمة الغالبة ،لكن هناك
يف كل قرية نسبة من األفراد الذين يتزوجون زواج ًا اغرتابي ًا أو خارجي ًا(.)19

ثالث ًا :األمراض الوراثية املرتبطة بزواج األقارب
لقد أكدت أغلب دراسات علم الوراثة تأثري الزواج من األقارب عىل ظهور

بعض األمراض الوراثية التي يتعرض هلا األبناء لوالدين من أبناء العمومة أو
اخلؤولة ،خاصة من الدرجة األوىل .وغالب ًا ما يكون الوالدان طبيعيني وغري

مصابني بأي مرض ظاهري ،ذلك أن هذا الزواج يؤدي إىل جتانس كروموسومي

للصفات املتنحية داخل العائلة ،كام ذكرنا من قبل هذا أن كل فرد غري متجانس من
الناحية الكروموسومية ،وأنه حيمل جين ًا ضار ًا أو أكثر ،يف حالة ازدواجه أو جتانسه

نتيجة الزواج من األقارب ،يؤدي إىل إصابة األبناء بأحد األمراض الوراثية أو إىل

الوفاة(.)20

وعىل الرغم من أن القاعدة الطبية الرشعية ال متانع من زواج األقارب ،لكنها

حتث عىل توخي احلذر واحليطة ،إذ تؤكد معظم الدراسات العلمية عن األمراض

الوراثية الشائعة ،ومن أبرزها أمراض هيموغلوبني الدم «خضاب الدم» والعيوب
اخللقية االستقالبية واألمراض أحادية اجلينات الشائعة ،أهنا السبب الرئيس للكثري
من األمراض واإلعاقات لدى األطفال .وكشفت العديد من األبحاث العلمية

التي أجريت حول زواج األقارب أن اإلصابة بتلك األمراض واإلعاقات لدى
األطفال من أبوين قريبني واضحة بسبب عدم إجراء الفحص الطبي لدى الزوجني

قبل الزواج ،حيث تكون الفرصة أكرب لدى الزوجني من األقارب يف محل صفات
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وراثية متنحية عندما يكون كل واحد من األبوين حام ً
ال للصفة املسببة للمرض(.)21

ويري وسرت مارك  Wester Markأنه يف أثناء إقامته يف «فوال» وهي مدينة منعزلة

متام ًا يف شامل جزر شتلند ،وجد أن جمموع السكان ال يزيد عن  250نسمة ،ترتبط
بينهم صلة النسب بالدم ،ويكثر بينهم الزواج من أبناء العمومة ،وهم يعتقدون

أن هذا الزواج غري ضار ،وعدد أفراد كل أرسة قليل ،وال يزيد عدد األطفال من

 14 – 7سنة عن  %14من عدد السكان ،بينام يف جزيرة "بورا" وهي جزيرة أخرى

إذ تندر الزجيات بني الذين هم من دم مشرتك ،ترتفع نسبة األطفال يف السن نفسه إىل
 %22من عدد السكان ،ويبدو سكان جزيرة "فوال" أقرص قامة من سكان اجلزيرة

األخرى .ويرى مسرت موريسون الذي قىض عرش سنوات أن تكوينهم ضعيف ،وإن
مل تنترش بينهم األمراض ،وقد كانت هناك بعض حاالت اإلصابة بالبله ،وقد قيل إنه

كان يف أرسة الزوج والزوجة ثالثة أبناء عم مصابني بالصمم(.)22

ومما يؤكد األرضار التي تسببها األشكال املختلفة للزواج من األقارب،

وخاصة عرب أجيال متتالية ،وال يعد انتشارها يف املجتمعات التقليدية دلي ً
ال عىل أهنا

غري ضارة ،بل يرجع تفضيلها إىل التقاليد والقيم السائدة فيها .وأفادت اإلحصائيات

العاملية واملحلية ووفقا للنظريات العلمية أن وجود مرض وراثي يف أحد الوالدين
ينقله عامل وراثي سائد فإنه يعرب عن نفسه يف نسبة  %50من األبناء وال يظهر يف

اآلخرين أما يف حالة العوامل الوراثية املتنحية فالبد أن تكون موجودة يف كل من
األب واألم معا ليظهر املرض يف نسبة معينة من األبناء جيتمع لدهيم عامالن وراثيان

متنحيان وال يظهر يف من ينتقل اليه عامل وراثي متنح واحد وهذه العوامل الوراثية
السائدة أو املتنحية ال حتمل صفات غري مرغوب فيها وأمراض ًا فقط بل قد حتمل
صفات مرغوب ًا فيها أيض ًا ،وعىل الرغم من خطورة األمراض الوراثية وآثارها

السلبية عيل الفرد واملجتمع فإن الوقاية منها وتفادي ظهورها وانتشارها ممكن
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رشيطة الوعي برضورة ذلك وبنا ًء عىل أن الوقاية خري من العالج دعا األطباء إىل
رضورة تبني االستشارات الوراثية قبل الزواج وقبل احلمل(.)23

وفيام ييل بعض األمراض الوراثية التي ُيعد الزواج من األقارب من وجهة

النظر الوراثية من أهم العوامل التي تساعد عىل ظهورها .والتي تبني من الدراسة
امليدانية وجود بعض تلك األمراض يف جمتمعي البحث مثل التخلف العقيل والربو

الشعبي واهليموفيليا ،السكر وضعف النظر واألخطاء االنكسارية ،ووفاة األطفال

حديثي الوالدة.

 )1التخلف العقيل
إن أول ما يؤثر يف املخ هو أن تكون إحدى املوروثات (اجلينات) التي تتحكم

يف تكوينه مصابة بخلل يف األصل ،وهو أمر ال يتصادف حدوثه بسهولة إال إذا

كان الوالدان من األقارب ،وكلام زادت درجة القرابة زاد احتامل اخللل ،وتأخر
الذكاء ،وتزداد االحتامالت بدرجة كبرية يف حالة ما إذا كان يف إحدى العائلتني طفل
متخلف من األصل .ولقد أثبتت اإلحصاءات أن نسبة حدوث أمراض التخلف

العقيل تزداد يف حاالت زواج األقارب ،ولذا متنع بعض بالد أوروبا زواج األقارب
قانونيا إال ان هذا القانون يصعب تطبيقه يف بالدنا العربية نتيجة لعادتنا وتقاليدنا(.)24
ولقد قامت دراسات عديدة ،لبحث تأثري زواج األقارب عىل السامت العقلية

لألبناء ،أمهها تلك الدراسة التي قام هبا  Haneefالتي أثبتت أن الزواج بني أوالد

العمومة أو اخلؤولة ينتج أطفا ً
ال ذكاؤهم حمدود أكثر من هؤالء الذين يأتون من آباء

غري أقارب ولقد اتفقت تلك الدراسات عىل أن األنواع الشديدة للتخلف العقيل

تورث عىل هيأة سامت جينية متنحية ،ولذا فإن معدهلا بني األطفال الذين يأتون
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من زواج األقارب ُتعد مرتفعة إذا ما قورنت بتلك التي بني أطفال يأتون من زواج
غري أقارب .ولقد وجد  Nealأن بني  4845طف ً
ال ولدوا آلباء أقارب ما بني

عامي ( )1949 -48يف اليابان حوايل  %1.42لدهيم قصور شديد من الناحية

العقلية(.)25

وأثبتت احدى الدراسات أن العامل الوراثي هو املتسبب يف  %90من حاالت

التخلف العقيل فقد قامت نجوى عبد املجيد بدراسة مئة حالة تم تقييم وفحص

شامل ألجزاء اجلسم املختلفة ودراسة البصامت وشجرة العائلة إىل جانب بعض

الفحوص الوراثية املتخصصة مثل األشعة السينية وعمل مسح أيقي (من خالل
مواد كياموية) ودراسة أنامط الكروموسومات ،وجدت الدراسة أن العامل الوراثي

هو املتسبب يف التخلف كان نتيجة الختالل يف التمثيل الغذائي ويرجع ذلك
االختالل لزواج األقارب إذ وجد  %50من تلك احلاالت أقارب من الدرجة

األوىل(.)26

 )2الربو الشعبي Asthma

لقد تبني من الدراسات الوراثية وخاصة يف ملبورن  Melbourneأن هناك زيادة

داللية يف حاالت الربو الشعبي ومحي القش واألكزيام بني اآلباء واإلخوة واألجداد
الذين يعانون من تلك األمراض ،إذا ما قورنت باملجموعة الضابطة ،وأظهرت

تلك الدراسات التي أجريت عىل التوائم أن  %19جتانس جيني يف حاالت الربو
الشعبي ،بينام النسبة  %5بني التوائم غري املتشاهبة (أخوية)(.)27

ووجد الباحثون أنه كلام كانت حاالت الربو الشعبي شديدة يف أحد أفراد

العائلة زادت نسبة احلاالت التي ظهر فيها هذا املرض واألكزيام يف العائلة عن
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املجموعة الضابطة وبالرغم من أن تلك الدراسات قدمت دالالت واضحة عىل أن
الربو الشعبي أحد األمراض الوراثية التي يساعد الزواج من األقارب عىل زيادهتا

يف العائلة التي هبا مصابون إال أن هناك اختالفات بني تلك الدراسات حول طريقة
التوارث اجلينية التي مازالت مشكوك ًا فيها(.)28

وقد أشارت الدراسات احلديثة إىل أن توارث الربو الشعبي يرتبط بتعدد

اجلينات أو العوامل الوراثية ،املختلفة ،بالرغم من أن هناك اختالف ًا واضح ًا يف

حاالت الربو الشعبي داخل العائلة الواحدة وحتي بني التوائم املتشاهبني .ومع

تأكيد أمهية العوامل الوراثية يف اإلصابة بالربو الشعبي  Asthmaإال أنه ال يمكننا

جتاهل العوامل غري الوراثية األخرى التي تساعد عىل ظهوره(.)29

 )3اهليموفيليا (سيولة الدم)
ُيعد من األمراض الوراثية التي تنتقل من الكروموسوم السيني x-chromosome

حيث يتميز املصاب بالنزف املستمر ،يف حالة أي إصابة نتيجة فقدان أحد عوامل

ختثر الدم ،وهذا املرض يصيب األبناء الذكور وال ينقلونه ،وهلذا املرض قصة

مشهورة تلك قصة العائلة املالكة الربيطانية ،بدأت القصة بامللكة فيكتوريا حني

ظهر اجلني املشوه واملسبب ملرض نزيف الدم الوراثي تلقائي ًا ،نتيجة طفرة وراثية

يف خالياها ،أو خاليا والدهيا اجلنسية ،فلم يذكر أن أحد ًا من أجدادها كان مصاب ًا
باملرض ،ثم نقلت امللكة فيكتوريا هذا اجلني إىل بناهتا –األمرية بيرتس– التي ابتيل

اثنان من أوالدها باملرض األمرية آليس االبنة الثالثة للملكة فيكتوريا ،نقلت املرض
إىل ابن قيرص روسيا نقوال الثاين من طريق زوجته ألكسندرا وبسبب نزيف الدم
الذي ابتيل به ابنهام األكرب أليكس ،خضع القيرص وزوجته لسيطرة راسبوتني املثرية،
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فقد استطاع هذا من فرض قوة عالجية غريبة عىل مريضه ،جعلته يتمتع بسلطة
واسعة ،أما العائلة املالكة الربيطانية احلالية ،فقد نجت من هذا املرض النتساهبا

للملك ادوارد السابع االبن السليم لفيكتوريا(.)30

 )4السكر البويل
لقد قامت دراسة حملية ملعرفة تأثري الوراثة عىل مرىض السكر البويل وتقوم خطة

البحث عىل عينة الدراسة من قسم األطفال بمستشفي الشاطبي اجلامعي ،وعيادة

السكر بمعهد البحوث عىل األطفال املصابني بمرض السكر ( )11حالة ،إخوة
وأخوات األطفال املصابني ،اعامرهم ترتاوح ما بني ( 18 – 7سنة) تسعة ذكور

وعرش إناث .آباء األطفال املصابون ترتاوح أعامرهم من ( 55 – 30سنة) عددهم
مخسة ذكور ،وإحدى عرشة أنثى ،البالغون املصابون باملرض أعامرهم ترتاوح ما بني

( 56 – 46سنة) وعددهم حوايل مخسة ذكور وإحدى عرشة أنثى ،ثم أبناء البالغني
املصابني وترتاوح أعامرهم ما بني ( 40 – 15سنة) عددهم أربعة ذكور وتسع إناث،

باإلضافة إىل عينة ضابطة من األطفال عددهم عرشة ،وبالغني عرشة.

وقد دلت نتائج البحث عىل ظهور حاالت مبكرة ملرض السكر البويل ،بني

إخوة األطفال املرىض وآبائهم وأيض ًا بني أبناء املريض البالغني وتري الباحثة أن

السكر من أهم األمراض التي تلعب الوراثة فيه دور ًا مه ًام فأفراد األرسة التي

يوجد هبا مريض السكر أكثر تعرض ًا لإلصابة باملرض كاآلباء واألبناء واإلخوة

واألخوات .وقد أوصت الدراسة باحلد من زواج األقارب ألنه يزيد من احتامالت
ظهور املرض بوصفه أحد األمراض الوراثية(.)31
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 )5ضعف النظر واألخطاء االنكسارية للعني
(قص النظر – طول النظر)

لقد تعرضت بعض الدراسات واألبحاث الطبية لألمراض والعيوب التي

تصيب األطفال وخاصة يف سن الدراسة مما يعوق تقدمهم العلمي ويؤثر يف حالتهم

النفسية ،ولذا جيب جتنبها او عىل األقل اكتشافها يف البداية ملعاجلتها ،ومن تلك

الدراسات بحث عن تأثري الزواج من األقارب يف إحدى األخطاء االنكسارية
يف املجتمع املرصي نظر ًا ألن هذا الشكل من الزواج أكثر تفضي ً
ال وخاصة يف

املناطق الريفية ،ويؤدي زواج األقارب إىل إصابة عدد أكرب من األطفال باألخطاء
االنكسارية يف العائلة الواحدة .وبني البحث أن نسبة عالية من اآلباء واألمهات

املتزوجني من أقارهبم أبناء آلباء وأمهات أقارب أيض ًا ،مما يؤكد أن زواج األقارب

يعد عادة اجتامعية يف بعض العائالت(.)32

 )6ضعف بنية األبناء

لقد قام  schorkبدراسة حتليلية ل  2314طفال ياباني ًا منهم  230طف ً
ال لزواج

بني األقارب ،وذلك لبحث تأثري الزواج من األقارب يف نمو هؤالء األطفال،

وكانت نتيجة هذه الدراسة أن زواج األقارب يؤثر يف األطفال يف الشهور التسع
األول ،وأوضحت أنه يؤدي إىل تقليل يف نمو وزن اجلسم وحميط الصدر والرأس

لدي أبناء زواج األقارب بمعدالت أعىل من أبناء الزواج من غري األقارب(.)33

وقام الرشبيني بدراسة أثر زواج األقارب بني الوالدين يف مقاييس اجلسم

لألطفال ،فقد وجد أن معدل وزن أبناء الوالدين من غري األقارب أكثر ووجد أنه
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ال يوجد دليل إحصائي واضح لنتائج الزواج من األقارب عىل طول اجلسم لألبناء
يف هذا السن(.)34

 )7وفاة األطفال حديثي الوالدة
من أقدم الدراسات التي قامت لبحث تأثري الزواج من األقارب عىل

حدوث اإلجهاض ووفاة اجلنني ،دراسة  bemissسنة  1858يف الواليات املتحدة

األمريكية ،وقد وجد من نتائج دراسته أن معدل وفاة األطفال الصغار يرتفع بني

أبناء الزواج من أبناء العمومة أو اخلؤولة من الدرجة األويل ،وقامت دراسة تالية
هلا قام هبا آرنر  arnerسنة  1908أكدت صحة تلك العالقة فقد وجدت أن معدل

الوفيات لألطفال يف السن نفسه لوالدين من أبناء العمومة أو اخلؤولة من الدرجة

األوىل كانت .)35(0.168

ومن أهم الدراسات التي أكدت العالقة بني زواج األقارب ومعدالت

اإلجهاض ،ووالدة األطفال متوفيني دراسة  Bookوهريمان  ،Hermanودراسة

كوك وهنسليب  Cook & Hanslipوكذلك دراسة شول  ،Shullووجد  Bookأن

معدالت الوفيات نتيجة التشوهات الوراثية بني األبناء الناجتني عن الزواج بني أبناء

العمومة أو اخلؤولة من الدرجة األوىل تقدر بحوايل  ،%16بينام أبناء الوالدين من

غري األقارب متثل  %4وانتهت دراسة كوك  Cookإىل انه يف التسعة أشهر األوىل

يكون معدل إصابة األطفال بأمراض وراثية  65.7يف األلف بني أبناء الزواج من
أبناء العمومة واخلؤولة من الدرجة األويل بينام تبلغ  46.6يف األلف ألطفال من

غري األقارب(.)36
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ويف دراسة قام هبا  Stevensonوفريق من الباحثني ،عىل األطفال املتوفني وهبم

تشوهات خلقية يف مستشفى الشاطبي باإلسكندرية يف املدة من سنة – 1963

 ،1964وجدوا أن حوايل  %43.2من هؤالء األطفال لوالدين أقارب وهي نسبة

عالية نسبي ًا ،ووجدوا أن أكرب نسبة من التشوهات اخللقية هلؤالء األطفال تلك التي
أدت إىل الوفاة يف املخ(.)37

 )8العصاب اهلستريي

يف املرض اهلستريي يصاب املريض بمرض جسامين غالب ًا ألغراض شخصية

(بالنسبة للمريض) ،مثال ذلك أن يصاب بإغامء مفاجئ أو فقد للذاكرة ،وتلعب
الوراثة دور ًا بسيط ًا يف حاالت اهلسرتيا باملقارنة مع العصاب النفيس حيث تلعب

دور ًا أكرب .أما العصاب اهلستريي التحويل فيشكو فيه املريض من أعراض جسامنية

فيزيقية مثل العمى املفاجئ أو شلل عضو او أكثر أو فقد اإلحساس يف منطقة من
مناطق اجلسم.

ومن املظاهر القوية التي حتدث يف مرض العصاب اهلستريي التحويل أن

املريض قد يكون معاق ًا بدرجة كبرية إال انه ال يلقي لذلك با ً
ال ،ذلك ألن اإلصابة

اهلستريية أعطت املريض راحة من التوتر العصبي الذي كان ينتابه فيشعر براحة

برغم أنه ال يعلم سبب ًا هلذه الراحة(.)38

وأخري ًا البد من حماولة مساعدة األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة سواء كانوا

مصابني نتيجة األمراض الوراثية أو غري وراثية ،حيث يعد دمج هؤالء األطفال من

املوضوعات املهمة التي تنتج عنه تغري النظرة التقليدية لعملية التعليم والتي كانت
تتم يف مدارس خاصة باملعاقني بام ال يسمح للمعاق بالتعامل أو التفاعل مع جمتمع
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العاديني ،مما دفع املهتمني بشؤون تأهيل املعاق وتعليمه إىل إعادة النظر يف األسلوب
املتبع يف رعايته وتربيته ،ومن هنا انبعثت فكرة توحيد املجرى التعليمي أو تكامل

التعلم بالنسبة للمعاق مع األطفال العاديني وبدأت فكرة عزل املعاقني بعيد ًا عن
العاديني تلقى رفض ًا من بعض العلامء املتخصصني ،فقد أكدت اإلحصائيات

املنشورة بمنظمة الصحة العاملية ) (W.H.Oأن حوايل  %10من مجيع األطفال يولدون

بإعاقة بدنية أو عقلية أو يكتسبوهنا بالدرجة التي جتعلهم يف حاجة ماسة إىل مساعدة
خاصة من أجل ممارسة احلياة اليومية العادية(.)39

رابع ًا :حتليل نتائج الدراسة امليدانية
من الدراسة الراهنة نستخلص اآليت:
 .1أن املستوي االجتامعي واالقتصادي يؤثر يف اختيار رشيكة احلياة فقد أوضحت
النتائج أن عوامل االختيار األساسية يف املنطقة ذات املستوى االقتصادي األعيل

منطقة «الرتعة (تقسيم  6أكتوبر)» ال ترتبط بنسبة عالية أن رشيك احلياة قريب

من الدرجة األويل وإنام تعتمد بشكل كبري عىل التوافق أو مراعاة املستوي
االجتامعي وقد متتد إىل الثالثة أو الرابعة ،أما يف منطقة «اجلالء» فتعتمد أسس
االختيار بشكل أسايس عىل القرابة من الدرجة األويل توفري ًا ملصاريف الزواج
ومسامه ًة من األهل يف احتواء األبناء واألحفاد مادي ًا واجتامعي ًا.

 .2وجد أن نسبة زواج االقارب يف اجليل احلايل  % 40ويف جيل اآلباء كانت نسبته
 %45ووجد أن زواج أبناء العمومة من الدرجة األوىل نسبته يف اجليل احلايل

 ،%21ونسبته يف جيل اآلباء  %24.5يف منطقة «الرتعة (تقسيم  6أكتوبر)»،

أما يف منطقة اجلالء فهو يمثل نسبة  %79يف اجليل احلايل ،ويف جيل اآلباء
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 ،%75.5أما أبناء العمومة من الدرجة الثانية فكانت نسبته متقاربة  %8تقريب ًا،
واألقارب األبعد بنسبة .%35

 .3وقد أجابت السيدات عن رأهين يف هذا الزواج وأبدت  %53منهن املوافقة عليه
يف املنطقتني وإن كانت تزيد تلك النسبة يف املناطق ذات املستوي االجتامعي

واالقتصادي املتدين ،و ذكر  %45.5منهن أهنن سوف ينصحن أبناءهن

وبناهتن بالزواج من األقارب ،حلسن معاملة الزوج القريب عن الغريب حيث

قالت مبحوثة «جوزي ابن خايل هرياعي ربنا فيا ومش هيهون عليه دمه عن

الغريب الىل هيجي ومش هأكون فارقة معاه».

 .4وأوضح  %62منهن أهنن يعلمن أن هذا الزواج قد يتسبب يف إنجاب أطفال
مرىض ،و %47منهن ذكرن أنه قد يتسبب يف بعض األحيان يف حدوث مشاكل
عائلية واجتامعية ،و %42من عائالت السيدات كان فيها أمراض وراثية خمتلفة

لكل من املنطقتني تقريب ًا ،منها  %19مرض فقر الدم املنجيل  %1.8ثالسيميا
 %17ختلف عقيل %10 ،أمراض أخرى مثل السكري وارتفاع الضغط%8 ،
ضعف النظر واألخطاء االنكسارية للعني.

 .5يف هذه الدراسة نالحظ ارتفاع نسبة الزواج بني األقارب سواء يف اجليل احلايل
 %40أو اجليل السابق  %45ولكن هناك اختالف واضح بني اجليلني وهو مؤرش

عىل أنه قد بدأ ينخفض ،وإن كان مستمر ًا يف املناطق ذات املستوي االجتامعي
واالقتصادي املتدين ،أما أوالد العمومة يف الدرجة األوىل وهم أكثر الفئات
املعرضة النجاب اطفال مرىض بسبب القرابة الشديدة بينهم فأوضحت

الدراسة أن نسبته يف اجليل احلايل  %21واجليل السابق  %24فهناك انخفاض

302

تدرجيي أيضا .أما يف درجات القرابة األبعد فيعد التأثري الوراثي قلي ً
ال ويقارب
النسبة للمتزوجني من غري األقارب.

 .6وجد أن أكثر من  %65من هؤالء األطفال الذين يعانون من األمراض الوراثية
كانوا آلباء وأمهات أقارب من الدرجة األويل أو الثانية بمجتمعي البحث،

وأثبتت الدراسة أيض ًا تكرار ظهور أكثر من مرض متنح يف العائلة نفسها كنتاج
لزواج األقارب فض ً
ال عن اكتشاف بعض احلاالت الوراثية النادرة والتي مل

تكتشف وتنرش من قبل يف الدوريات العاملية.

 .7وأفادت الدراسة أن أعىل نسبة للحاالت املرضية املرتبطة باحلمل مثل فقر الدم
وتسمم احلمل والنزيف واإلجهاض وزيادة العمليات القيرصية ،والتشوه

اجلنيني كانت بني األمهات املتزوجات من أقارهبن يف جمتمعي البحث بنسبة

 %80تقريب ًا.

خامس ًا :أهم النتائج
 .1أثبتت الدراسة أن زواج األقارب ُيعد السبب الرئيس ألغلب األمراض

الوراثية التي تنترش بني األطفال والتي انتقلت لألبناء من اآلباء واألمهات،

وحتدث نتيجة خلل يف الكروموسومات لدى اآلباء واألمهات وأيض ًا نتيجة

تالقي اجلينات املعطوبة يف حال زواج األقارب ،وأوضحت الدراسة أن
خطورة تلك األمراض تتمثل يف أن الذي حيمل املرض الوراثي هو يف الغالب

شخص سليم وال يعاين من أي أعراض ظاهرة ،لكنه عندما يتزوج بامرأة

حتمل اجلينات املعطوبة نفسها فانه بعد الزواج تتالقي تلك اجلينات وتنتقل
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لألجنة وتظهر أعراضها عىل األبناء .وأكدت أن تلك األمراض الوراثية تظل

طوال العمر وأغلبها ليس له عالج حتى اليوم.

 .2بينت الدراسة أن أشهر األمراض الوراثية التي تصيب األطفال توجد يف عدد
من أجهزة اجلسم ،فهناك أمراض وراثية باجلهاز التنفيس واجلهاز العصبي
واجلهاز املناعي ،وقد أكدت أهنا تصيب األجنة نتيجة وجود تلك األمراض يف

جينات األب أو األم عىل الرغم من عدم وجود أي أعراض اصابة لدى اآلباء.

وهنا تكمن اخلطورة الشديدة لتلك األمراض التي تنتقل يف بعض العائالت

جيال بعد جيل وتؤدي ملتاعب صحية شديدة عىل األطفال ويظل تأثريها فيهم
مدى احلياة بل تنتقل لألجيال التالية يف تلك العائالت ،ومن أشهر األمراض

التي يتم توارثها من اآلباء واألمهات لألبناء؛ أمراض فقر الدم وأنيميا البحر
املتوسط وأمراض الدم الوراثية واجلالكتوسيميا ،هذا فض ً
ال عن ألمراض

التخلف العقيل والسكري وغريها من أمراض خلل التمثيل الغذائي وضمور
الدماغ وكذلك أمراض الدم الوراثية والرصع والربو واحلساسية.

 .3أكدت الدراسة أن انتشار حاالت االجهاض ووفاة للجنني داخل الرحم
أو والدته مشوها سواء يف الشكل اخلارجي أو معاق ًا ذهنيا له صلة بزواج

األقارب ،واملعروف أنه من املمكن علمي ًا أن تكتشف اصابة اجلنني أو عدم
اصابته بتلك األمراض بإجراء بعض التحاليل الوراثية يف األسابيع األوىل
من احلمل ،لكن هذا ال يعني أن عدم الزواج من األقارب يضمن أن تكون
الذرية سليمة من أي مرض وراثي ولذلك من املهم القيام بتحاليل قبل الزواج
لكشف ما اذا كان أحد الزوجني حامال لألمراض الوراثية.
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 .4وعن سامت األطفال املصابني هبا ،أفادت الدراسة أن منهم من يعاين درجات
متفاوتة من التأخر يف الفهم وكذلك بطء النمو الطويل ،إال أن الكثري منهم قد
يتعرض إىل زيادة يف الوزن بعد السنة الثانية من العمر؛ ما يؤدي إىل اخلمول

الذي يتسبب يف تقليل القدرة عىل اكتساب املهارات احلركية الرضورية
للتفاعل وللعملية التعليمية ،مشددة عىل أمهية متابعة النمو والوزن ومقارنته

باألقران املصابني بصفة مستمرة ،نظرا إلمكانية اكتشاف أي تفاوت يف مرحلة
مبكرة ،حيث جيدي التدخل .وأكدت أن األطفال املصابني بمتالزمة داون

قد يتعرضون لعدة مشاكل صحية مثل ضعف املناعة ،وكسل الغدة الدرقية
وضعف السمع وغريها مما يمكن الوقاية منه أو عىل أقل تقدير ختفيف أثره

باملتابعة يف العيادة املتخصصة.

 .5وقد بينت الدراسة أن املتابعة الدورية لالطفال املصابني تساعد يف تقليل نسبة
املضاعفات ،ومتكن الطفل من الوصول إىل أفضل حاالت اكتساب املهارات،
وأوضحت أن االهتامم الرتبوي النفيس واالجتامعي يساعد يف زيادة قدرة

األطفال عىل التعلم ،والتجاوب مع املجتمع ولعب دور فعال والتمتع بأغلب

النشاطات التي يقوم هبا األطفال اآلخرين إذا ما تلقوا الرعاية الكاملة يف
املراحل املختلفة من احلياة.
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